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AT
AT

Grieks
AT
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
Aardrijkskunde
Geschiedenis
Lichamelijke Opvoeding
Nederlands
Frans
Engels
Duits
Grieks
Biologie
Chemie
Fysica
Informatica
Wiskunde
Muzikale Opvoeding
Plastische Opvoeding
Totaal

2
1
2
2
4
3
3
5
1
1
1
1
5

2
1
2
2
4
3
2
1
5
1
1
1
1
5
1

1
32

32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De studierichting Grieks is een sterk taalkundige, literaire
en cultuurhistorische richting.
- De studie van het Grieks vormt je abstract denkvermogen
en de zin voor analyse en nauwkeurig werken. Tegelijk
vergemakkelijkt dit het aanleren van andere talen.
- Via de Griekse (en Latijnse) beschaving en cultuur zul je
de wereld waarin we nu leven beter begrijpen en kritisch
bekijken.
- Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en je kan
ideeën vlot verwoorden.
- Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en blijvend
erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
- Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter
inzicht krijgen in de moderne talen.
- Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken Latijn,
Grieks en wiskunde in de eerste graad.
- Je wil één klassieke taal combineren met 5 uren wiskunde,
wat de overstap naar richtingen met meer wiskunde en
wetenschappen mogelijk maakt.
- Je beschikt over een goed geheugen.
- Je kan kritisch en nauwkeurig werken.
Is er een logische vooropleiding?
- Grieks-Latijn
Derde graad
- Je kan doorstromen naar Grieks-wetenschappen.
- Beslis je om in de derde graad geen Grieks meer te volgen, dan kan je kiezen uit Wetenschappen-wiskunde en
Moderne talen-wiskunde.
- Besluit je om over te schakelen naar Humane wetenschappen, dan zal je wel een basispakket cultuur- en
gedragswetenschappen moeten bijwerken.
Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is een must.
- Na de derde graad kiezen leerlingen doorgaans voor een
academische bacheloropleiding met aansluitend een master (universiteit).
Verder studeren in een professionele bacheloropleiding
(hogeschool) is ook mogelijk.
- Studierichtingen in het hoger onderwijs die een beroep
doen op een uitgesproken technische vooropleiding zijn
niet aan te raden.

Van de tweede graad naar de derde graad
Grieks

Griekswetenschappen
Moderne talenwiskunde
Wetenschappenwiskunde
Humane
wetenschappen

Ruimte voor talent: grensverleggend!
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Latijn
AT
Uren per week

3de jaar 4de jaar

Godsdienst
2
Aardrijkskunde
1
Geschiedenis
2
Lichamelijke opvoeding
2
Nederlands
4
Frans
3
Engels
3
Duits
Latijn
5
Biologie
1
Chemie
1
Fysica
1
Informatica
1
Wiskunde
5
Muzikale opvoeding 		
Plastische opvoeding
1
Totaal

32

2
1
2
2
4
3
2
1
5
1
1
1
1
5
1

32

Waarom kies je voor deze studierichting?
- De studierichting Latijn is een sterk taalkundige,
literaire en cultuurhistorische richting.
- De studie van het Latijn vormt je abstract denkvermogen en de zin voor analyse en nauwkeurig werken.
Tegelijk vergemakkelijkt dit het aanleren van andere
talen.
- Via de Latijnse (en Griekse) beschaving en cultuur
zul je de wereld waarin we nu leven beter begrijpen
en kritisch bekijken.
- Je kan taal waarderen als een drager van cultuur en
je kan ideeën vlot verwoorden.
- Je wil je verdiepen in het algemeen menselijk en
blijvend erfgoed uit de Griekse en Romeinse beschaving.
- Je wil met je kennis van de oude talen ook een beter
inzicht krijgen in de moderne talen.
- Je hebt goede resultaten behaald voor de vakken
Latijn en wiskunde in de eerste graad.
- Je wil één klassieke taal combineren met 5 uren
wiskunde, wat de overstap naar richtingen met meer
wiskunde en wetenschappen mogelijk maakt.
- Je beschikt over een goed geheugen.
- Je kan kritisch en nauwkeurig werken.
Is er een logische vooropleiding?
- Latijn
- Grieks-Latijn
Derde graad
- In de derde graad kan je kiezen uit Latijn-wiskunde,
Latijn-wetenschappen en Latijn-moderne talen.
- Beslis je om in de derde graad geen Latijn meer te
volgen, dan kan je kiezen uit Wetenschappen-wiskunde, Moderne talen-wiskunde.
- Besluit je om over te schakelen naar Humane wetenschappen, dan zal je wel een basispakket cultuur- en
gedrags-wetenschappen moeten bijwerken.
Toekomstmogelijkheden
- Verder studeren is een must.
- Na de derde graad kiezen leerlingen doorgaans voor
een academische bacheloropleiding met aansluitend
een master (universiteit).
Verder studeren in een professionele bacheloropleiding (hogeschool) is ook mogelijk.
- Studierichtingen in het hoger onderwijs die een beroep doen op een uitgesproken technische vooropleiding zijn niet aan te raden.

Van de tweede graad naar de derde graad

Latijn

Latijnwetenschappen
Latijnmoderne talen
Moderne talenwiskunde
Wetenschappenwiskunde
Humane
wetenschappen
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